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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                        

 

 PA1.nr.412/2020 

 

  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti i përgjithshëm, kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët Shqipe Qerimi, kryetare e kolegjit, Hashim Çollaku dhe Mehmet Ndrecaj, anëtarë, 

me bashkëpunëtoren profesionale Vjollca Kurtishaj, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit E.S., nga fshati ..., Komuna e Pejës, për shkak të tre veprave penale  në 

bashkëveprim të Vjedhjes së rëndë, nga neni 315 par.1, pika 1.1 e lidhur me nenin 31 të KPK,  

dhe një vepre penale të kryer në bashkëveprim të Vjedhjes së rëndë të mbetur në tentativë nga 

neni 315 par.1 nënpar.1.1 lidhur me nenin 31 e lidhur me nenin 28 të KPK, duke vendosur sipas 

ankesës së mbrojtësit së të akuzuarit E.S., av.Shpetim Berisha, të ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, P.nr.1191/2019, të dt.21.02.2020, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me 28.07.2020, mori këtë: 

 

 

                                                               A K T G J Y K I M 

 

 

         Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit së të akuzuarit E.S., av.Shpetim Berisha, kurse 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, P.nr.1191/2019, të 

dt.21.02.2020, vërtetohet. 

 

 

                                                                  A r s y e t i m 

 

 

         Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, 

P.nr.1191/2019, të dt.21.02.2020, është shpallur fajtor i akuzuari E.S., për shkak të tre veprave 

penale të vjedhjes së rëndë, nga neni 315 par.1, pika 1.1 e lidhur me nenin 31 të KPK, dhe i ka 

shqiptuar dënim me gjobë në shumën prej nga 100 (njëqind)Euro dhe dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej nga 1 (një) viti për secilën vepër penale veç e veç, si dhe veprës penale të 

vjedhjes së rëndë të mbetur në tentativë, nga neni 315 par.1, pika 1. lidhur me nenin 31 dhe 

lidhur me nenin 28 të KPK, dhe i ka shqiptuar dënim me gjobë në shumën prej 100 (njëqind) 
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Euro dhe dënim me burg në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj. Konform nenit 76 par.1 lidhur me 

par.2 pika.2.2 dhe 2.4 të KPK, të akuzuarit i është shqiptuar dënimi me gjobë unik në shumën 

prej 400 (katërqind)Euro, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat prej 3 muaj, 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, si dhe dënimi me burgim unik në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

viteve. Në dënimin e shqiptuar me burgim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim nga 

dt.21.09.2019 gjer në plotfuqishmëri të aktgjykimit. 

  

 Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë në shumën prej 400 (katërqind)Euro 

brenda afatit të caktuar, atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg në 

kohëzgjatje prej 20 ditëve, duke llogaritur 20 Euro për çdo ditë të kaluar në burg. 

  

 I akuzuari është liruar nga pagimi i shpenzimeve të procedurës penale si dhe nga 

paushalli gjyqësor për shkak të gjendjes së dobët ekonomike.  

 

 Të dëmtuarit, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, janë udhëzuar në kontestin e 

rregullt civilo-juridik. 

 

          Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor ankesë ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit E.S., 

av.Shpetim Berisha, për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, duke propozuar që 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, dhe të akuzuarit ti zbutet dënimi me burg dhe me gjobë. 

 

           Prokuroria e Apelit në Prishtinë, me shkresën PPA/II.nr.429/2020, datë 01.07.2020, duke 

u sqaruar përkitazi me ankesën e ushtruar, ka propozuar që e njëjta të refuzohet si e pabazuar, 

kurse aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

 

 Në kuptim të nenit 390 të KPPK, kolegji ka caktuar seancën e kolegjit për dt.22.07.2020, 

dhe i ka njoftuar të gjitha palët në mënyrë të rregullt, e cila vërtetohet nga shkresat e lëndës. Në 

seancë të kolegjit kanë prezantuar mbrojtësi i të akuzuarit E.S., av.Genc Juniku, i cili në seancë 

të kolegjit e ka zëvendësuar av.Shpetim Berisha, i cili nuk ka mundur të prezenton, për shkaqe 

shëndetësore. I akuzuari E.S., ka qenë i pajtimit që të përfaqëson interesin e tij juridik në këtë 

çështje penale av.Genc Juniku, dhe të mbahet seanca e kolegjit, përkundër asaj që  palët e tjera 

nuk prezantuan, edhe pse janë njoftuar me rregull, e cila vërtetohet nga shkresat e lëndës.  

 

 Gjykata e Apelit në kuptim të nenit 394 të KPPK, duke vlerësuar pretendimet ankimore 

nga ankesa e ushtruar, propozimit me shkrim të Prokurorisë së Apelit në Prishtinë, si dhe 

shkresave tjera të lëndës ka gjetur se: 

 

 Ankesa e mbrojtësit së të akuzuarit E.S., av.Shpetim Berisha, nuk është e bazuar 

 

        Meqenëse aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, nuk është ankimuar për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, gjykata duke vepruar në pajtim me nenin 

394 të KPPK, e shqyrtoj aktgjykimin e ankimuar nëse i njëjti është marrë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, dhe gjeti se i njëjti nuk përmban shkelje të dispozitave të 
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procedurës penale, si dhe shkelje të ligjit penal në dëm të akuzuarve, të cilat do të kushtëzonin 

anulimin e tij, për të cilat kjo gjykatë kujdeset kryesisht sipas detyrës zyrtare.  

 

Sipas ankesës së mbrojtësit së të akuzuarit E.S., av. Shpetim Berisha, të cilin në seancë të 

kolegjit e përfaqëson av.Genc Juniku, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, është ankimuar 

për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, duke theksuar se në këtë çështje penale 

gjykata e shkallës së parë të akuzuarit i ka shqiptuar një dënim tejet të ashpër pa bazë ligjore, 

ashtu që ndaj të njëjtit ka shqiptuar krahas dënimit me burgim edhe dënimin me gjobë 

pavarësisht faktit i akuzuari gjendet në një pozitë tejet të vështirë materiale dhe psikologjike për 

arsye se jeton vetëm me babain e tij i cili është i sëmurë psiqikisht. Gjithashtu, gjykata e shkallës 

së parë është dashur të vlerësojë si rrethanë lehtësuese pranimin e fajësisë përkitazi me veprat 

penale të cilat i vihen në barrë dhe shprehjen e pendesës për të njëjtën dhe ndaj të akuzuarit të 

shqiptonte një dënim më të butë, konform dispozitës nga neni 387 par.1 dhe par.2 të KPRK-së, 

ashtu që të hiqet dënimin me gjobë, për arsye se i akuzuari është përfitues i ndihmës social, 

rrethanë kjo që edhe nga gjykata e shkallës së parë, është marrë parasysh kur të akuzuarin e ka 

liruar nga shpenzimet e procedurës penale dhe paushalli gjyqësor. 

 

Kolegji i kësaj gjykate, ka vlerësuar aktgjykimin e shkallë së parë, ankesën e ushtruar nga 

ana e mbrojtësit së të akuzuarit, si dhe shkresat e tjera të lëndës dhe ka ardhur në përfundim se 

aktgjykim i ankimuar nuk përfshihet me shkeljet esenciale të dispozitave dhe procedurës penale, 

shkeljeve të ligjit penal, si dhe gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë 

përmes pranimit të fajësisë nga i akuzuari, ashtu që gjykata e shkallës së parë, me rastin e 

marrjes së vendimit për dënimin, caktimit të lartësisë dhe llojit të tij, pati parasysh rrethanat nga 

dispozita e nenit 69 të KPK, ka vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese, ashtu që si rrethana 

lehtësuese ka vlerësuar se i akuzuari ka pranuar fajësinë për të gjitha veprat penale që i vihen në 

barrë, ka shprehur pendimin për veprat e kryera, premtimin se në të ardhmen nuk do të përsëris 

vepra të tjera penale, gjendjen e dobët ekonomike të akuzuarit, moshën e tij relativisht të re i cili 

në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë i moshës 19 vjeçare, faktin se i njëjti më parë nuk 

ka qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale, ndërsa rrethana rënduese ndaj të akuzuarit nuk 

gjeti, pavarësisht se ndaj të njëjtit zhvillohen procedura penale për vepra të tjera penale ku i 

akuzuari është në cilësinë e të dyshuarit, mirëpo nuk ka ndonjë aktgjykim të plotfuqishëm me të 

cilin do të vërtetohet fajësia e të akuzuarit, si dhe ka patur parasysh mënyrën e kryerjes së 

veprave penale dhe shkallën e intensitetit të kryer së të njëjtave, kurse nga ankesa e mbrojtësit së 

të akuzuarit nuk ka gjetur ndonjë rrethanë posaçërisht lehtësuese, andaj, në prani të këtyre 

rrethanave, kolegji i kësaj gjykate është i bindur se me këtë lloj dënimi ndaj të akuzuarit, do të 

arrihet efekti dhe qëllimi i tij, posaçërisht duhet të jetë në funksion të preventivës gjenerale dhe 

individuale, forcimit të moralit të shoqërisë si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve dhe 

se me dënimin e shqiptuar kryerësi do të parandalohet nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tij dhe do të ndikoj në përmbajtjen e personave tjerë nga 

kryerja e veprës penale, kjo gjykatë konsideron se me dënimet e shqiptuara të akuzuarit nga 

gjykata e shkallës së parë do të arrihet edhe qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitat e nenit 

38 të KPK-së 

        Nga sa u tha më lartë e në pajtim me dispozitën e nenit 401 të KPPK, u vendos sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.412/2020, të datës 28.07.2020 

  

   Procesmbajtëse                              Anëtarët e kolegjit                             Kryetare e kolegjit   

   Vjollca Kurtishaj                            Hashim Çollaku                                 Shqipe Qerimi 

          

                            Mehmet Ndrecaj                                                


